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Beste mensen,

Onderwijs = de sleutel tot ontwikkeling!

Allereerst willen wij al onze sponsoren, vrienden en (financiële) adoptieouders
bedanken voor hun trouwe steun, zodat ook dit jaar weer achttien kwetsbare
kinderen in Ghana naar school hebben kunnen gaan. Jullie steun komt ten goede
aan schoolgeld, -uniformen, -boeken, andere onderwijsmaterialen en persoonlijke
hygiëne. Daarnaast zijn we bezig met de bouw van twee extra klaslokalen in
Budumburam.

Donatie

Van

Lanen

Mill

Van Lanen elektro-installatiebedrijf
Mill heeft 2160,- Euro voor ons
opgehaald tijdens de viering van hun
40-jarig bestaan. Hiermee kunnen
drie kwetsbare kinderen in Ghana de
komende drie jaar naar school. We
willen Lamfred, zijn vrouw Monique
en

alle

gedoneerd

mensen

die

nogmaals

hebben
enorm

bedanken!

Het

bestuur

Na zes jaar hebben we afscheid genomen van Matthise Gosselink, die samen met
haar ouders, de projecten en de kinderen in Ghana altijd een warm hart heeft
toegedragen. Ondertussen is Monique Dekker alweer drie jaar actief bestuurslid en
heeft de functie van secretaris overgenomen van Nellie van der Kroon.

Let’s

go

Africa

stagiaires

2019

Via Let’s go Africa zijn er dit jaar vier stagiaires naar onze lokale
ontwikkelingsprojecten in Ghana geweest. Twee studenten van de studie Social
Work, een student van International Development Management en een student van
Liberal Arts and Sciences. Alle vier hebben ze een unieke, levensveranderende
ervaring opgedaan en hun stage met succes afgerond. Doormiddel van
interculturele uitwisseling en overdracht van kennis en vaardigheden werken we aan
duurzame

ontwikkeling!

Stagiaires Adrienne Halley en Bram Korfage (rechts op de foto) zijn een fundraiser
gestart om 200 kwetsbare kinderen in een van de meest achtergestelde
gemeenschappen in Ghana een onvergetelijke Kerst te bezorgen. Wil jij ook een
bijdrage leveren aan deze bijzondere kerstviering? Klik dan op onderstaande link:

https://www.gofundme.com/f/christmas-festival-for-children-inghana?utm_source=customer&utm_medium=copy_link&utm_campaign=p_cp+sha
resheet&fbclid=IwAR1qm2nIs6NCfxzlEQb2xtLamq_hp59FE_JInv0772BO3BlAVR
Kig_itZgg

Bij voorbaat dank!

Wij wensen iedereen hele fijne feestdagen
&
een bijzonder mooi 2020!!
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